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O que é o projeto NGEnvironment?
O projeto NGEnvironment surge como uma contribuição relevante para as
prioridades horizontais da UE de melhorar as competências básicas e
transversais relevantes e de alto nível dos cidadãos da UE, no âmbito da
educação de adultos e sob a perspetiva da aprendizagem ao longo da vida,
uma vez que visa capacitar novos líderes para o envolvimento na mudança,
melhorando as competências empresariais, de línguas estrangeiras e digitais
e promovendo a empregabilidade, o desenvolvimento socioeducativo e
profissional, através da ação de ONGs.
Ao capacitar os líderes das ONGs, o NGEnvironment contribuirá para
melhorar/alargar a oferta de oportunidades de aprendizagem de alta
qualidade, adaptadas às necessidades dos adultos com baixas qualificações,
para que estes adquiram habilidades de alfabetização e empreendedorismo.
O projeto será especificamente direcionado ao público adulto, tendo em
conta as suas necessidades específicas e proporcionando novas abordagens
de aprendizagem através de um processo pedagógico holístico, participativo
e motivacional que resultará, em última análise, no desenvolvimento de
várias competências-chave com um efeito a longo prazo na cidadania ativa
europeia para a sustentabilidade.
A inclusão social será alcançada na medida em que o projeto visa capacitar
novos líderes de ONGs que proporcionem igualdade de oportunidades de
aprendizagem para todos, independentemente do género, religião,
antecedentes culturais, entre outros. O projeto promoverá a integração
social através da criação de empregos para pessoas socialmente segregadas
ou pouco qualificada

Os objetivos do projeto NGEnvironment são:
● Apoiar uma nova geração de líderes de ONGs;
● Providenciar apoio aos atuais e futuros líderes de ONGs;
● Estar na vanguarda de estratégias e programas de desenvolvimento de
liderança que incorporem boas práticas de uma multiplicidade de países e
culturas em toda a Europa (sul, norte e centro).

O que é que o projeto irá alcançar?
● Um Relatório Preliminar de investigação, para definir o
estado da arte.
● Dois Kits de Formação para mentores de ONGs e novos
líderes de ONGs.
● Uma Plataforma e Observatório online (um
repositório de resultados, boas práticas, etc).
● Um Kit de Ferramentas de Participação, que assegura
um vasto alcance do projeto e motiva a participação.
● Vídeos explicativos com boas práticas de ONGs.
● Um Guia de Sobrevivência para a Fundação e
Financiamento das ONGs.
● Um Relatório que apresenta os fundamentos,
objetivos, conclusões e casos de estudo relevantes
● Um Policy Paper que apresenta a importância da
mudança da abordagem política em relação ao apoio às
ONGs.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação
dos seus conteúdos, que refletem apenas as opiniões dos autores. A Comissão não pode
ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.
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O que é que já aconteceu?
Próximos passos…
•
•

•
•

Encontrar uma abordagem comum em relação
às ONGs e respetivas necessidades, a partir das
realidades de cada país.
Desenvolver um trabalho de investigação para
fundamentar o quadro de formação e a matriz
de resultados de aprendizagem, criando assim
as bases para a indução à Pedagogia para o
pessoal das ONGs.
Desenvolver o currículo do Kit de Formação para
a Liderança Social e Sustentável das ONGs.
Realizar ações de disseminação.

O projeto arrancou oficialmente no dia 1 de Setembro de 2018.
O consórcio do projeto reuniu-se para a primeira reunião transnacional, que
decorreu entre 5 e 7 de Novembro em Lousada (Portugal), tendo como
anfitriã a associação Rightchallenge.
A reunião teve como objetivo permitir o contacto inicial com os parceiros do
consórcio, discutir os objetivos e atividades do projeto, e planear as
primeiras tarefas de trabalho. Todos os resultados previstos do projeto
foram abordados e discutidos em pormenor, bem como questões
administrativas e financeiras, aspetos de disseminação e exploração,
procedimentos de avaliação e relatórios.

Como entrar em contacto com o projeto:
Visita o nosso website:
http://eduproject.eu/NGEnvironment
Ou contacta a organização do teu país!
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